
  
 

Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych                            

z monitoringu wizyjnego 

 

 

W celu zapewnienia ochrony mienia oraz bezpieczeństwa uczniów, pracowników i innych 

osób trzecich, szkoła prowadzi monitoring wizyjny na terenie zewnętrznym (teren Szkoły 

oraz bezpośrednio przylegający do posesji). 

Monitoring prowadzony jest na podstawie uzgodnień z organem prowadzącym szkołę, radą 

pedagogiczną, radą rodziców oraz samorządem uczniowskim.  

W związku z powyższym przekazujemy informacje: 

Kto jest Administratorem danych osobowych ? 

Administratorem danych przetwarzanych przez monitoring wizyjny jest Szkoła Podstawowa 

im. Jana Pawła II w Nowych Budach, z siedzibą Nowe Budy 32, 07-221 Brańszczyk. 

Dane kontaktowe:  

Adres e-mail: pspnb@branszczyk.pl 

Numer telefonu: 29 679 46 41 

Adres korespondencyjny: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Nowych Budach,       

Nowe Budy 32, 07-221 Brańszczyk 

Czy został powołany Inspektor Ochrony Danych ? 

Zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, Administrator, jako podmiot publiczny 

zobligowany jest do powołania Inspektora Ochrony Danych. 

Z naszym wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych możecie się Państwo kontaktować    

w każdej sytuacji dotyczącej przetwarzania przez Administratora Waszych danych, 

najprościej wysyłając e-mail na adres: r.chmurski@abi-warszawa.pl 

Jakie są cele przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne ?  

Celem przetwarzania danych osobowych jest zapewnienie bezpieczeństwa osób znajdujących 

się na terenie monitorowanym oraz ochrona mienia Administratora. 

Zakres danych osobowych przetwarzanych przez monitoring wizyjny, może obejmować: 

 wizerunek osoby; 

 cechy fizyczne (np. kolor włosów, widoczny stan zdrowia); 

 cechy indywidualne (np. gusta dotyczące ubioru,); 

 markę i numer rejestracyjny pojazdu. 

Wskazane dane osobowe, dotyczą: 

 uczniów i ich rodziców; 

 interesantów; 

 dostawców 

 pracowników; 

 osób trzecich przebywających na terenie objętym monitoringiem. 



  
 

Dane przetwarzamy na podstawie art. 108 a Ustawy z dn. 14 grudnia 2016 r. prawo 

oświatowe, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c, oraz art. 9 ust. 2 lit. e  Rozporządzenia. 

Skąd pozyskaliśmy Państwa dane ? 

Dane osobowe z monitoringu wizyjnego pozyskuje się bezpośrednio od osoby, której dane 

dotyczą (oznacza to, że od Ciebie). 

Jaki jest okres przechowywania Państwa danych ? 

Dane osobowe z monitoringu wizyjnego przetwarzane będą przez okres do 14 dni (lub do 

pojemności dysku), z zastrzeżeniem zabezpieczenia nagrania stanowiącego dowód w 

prowadzonym postepowaniu, aż do momentu ustania celu.  

Komu możemy udostępniać Państwa dane ? 

Dane osobowe przetwarzane w systemie monitoringu wizyjnego mogą zostać udostępnione 

podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w sytuacji gdy nagranie stanowi 

dowód w sprawie w toczącym się postepowaniu. 

Dane osobowe mogą również zostać udostępnione podmiotom zewnętrznym, których usługi 

wykonywane na rzecz Administratora wiążą się z prawem dostępu do danych osobowych: 

 firmom utrzymującym i serwisującym system monitoringu wizyjnego, 

 kancelarii prawnej, która wspiera nas w obszarze działalności. 

Czy przekazujemy Państwa dane do krajów spoza Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego ? 

Administrator oświadcza, że dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców mających 

siedzibę w Państwach spoza obszaru EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego).  

Czy przetwarzamy Państwa dane automatycznie ? 

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie 

profilowania, tzn. że nie posiadamy i nie zamierzamy posiadać narzędzi / systemów, które 

umożliwią nam wykorzystanie Państwa danych do oceny czynników osobowych, w 

szczególności do analizy lub prognozy. 

Jakie prawa Państwu przysługują ? 

Administrator gwarantuje, że dokłada wszelkich starań, aby Państwa dane przetwarzane były 

tylko w niezbędnym zakresie oraz zgodnie z wszelkimi przepisami. Jednak, jeśli uznacie 

Państwo, że naruszyliśmy powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące przetwarzania i 

ochrony danych osobowych to każda osoba fizyczna, której dane są przetwarzane ma prawo: 

 dostępu do swoich danych (żądania wydania kopii danych) - prawo to zostanie 

zrealizowane jedynie w uzasadnionych przypadkach (np. gdy jesteś osobą 

poszkodowaną w toczącym się postepowaniu). 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych powołując się na określoną 

sytuację - prawo to zostanie zrealizowane wyłącznie w sytuacji, gdy wykonanie 

określonej czynności nie jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa, które 

obligują Administratora do przetwarzania danych.  



  
 

 wniesienia skargi do Urzędu Nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, poprzez formularz na stronie internetowej www.uodo.gov.pl lub pod 

adresem ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Uprawnienia, o których mowa powyżej można zrealizować osobiście składając pisemny 

wniosek, drogą elektroniczną lub listownie na wskazane poniżej adresy: 

 adres e-mail: pspnb@branszczyk.pl, w tytule Ochrona Danych Osobowych; 

 adres korespondencyjny: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Nowych Budach,       

Nowe Budy 32, 07-221 Brańszczyk, z dopiskiem Ochrona Danych osobowych. 

Więcej na temat przysługujących Państwu praw przeczytacie na stronie internetowej 

www.pspnb.branszczyk.pl, zakładka RODO. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


